
 وقعة دامسة :-

ومن ادلعارك اليت شارك فيها الشيخ سامل بن درويش وذملو دمحم بن سامل ومجاعتو قبيلة ادلنانعة 
)وقعة دامسة( وىي نسبة إىل منطقة يف البحر شرقي منطقة احلد حيث جرت ادلعركة ، وقد  

 م( ، كما يذكر ذلك األستاذ جاسم بن دمحم ادلناعي .4281ىـ )4821كانت سنة 
يؤكد ىذه الرواية ويقويها أن الشيخ سامل بن درويش كان عمدة قاليل وما جاورىا يف تلك  ودما

الفًتة ، وىذه ادلنطقة قد كانت موكلة إليو للدفاع عنها من قبل حاكم البحرين آنذاك الشيخ دمحم 
بن خليفة آل خليفة ، فطبيعي جداً أن يكون الشيخ سامل بن درويش من أول ادلشاركني يف تلك 

ادلعركة ىو ومجاعتو ، ومن ادلهم أن نذكر للقارئ الكرمي بعض ما جرى يف ىذه ادلعركة ، لكي 
عن وقعة دامسة  488تتضح لو الصورة أكثر . يقول الشيخ النبهاين يف ))التحفة النبهانية(( ص

: أن أىل قطر .. راسلوا فيصل بن تركي أمري الرايض يستنجدونو ضد اخلليفيني ويطلبون 
ة . فبلغ اخلرب حلاكم البحرين الشيخ دمحم بن خليفة فشرع حيشد اجليوش ومل يظهر ألحد ادلساعد

قصده من ذلك التجمع ولكن فهم الشيخ قاسم بن اثين بقرائن األحوال أنو ىو وقومو 
ادلقصودون بتلك اجلموع وخشي من عاقبة األمور . فبادر ابلتوجو رمو البحرين ليلتمس من 

عما جرى منو )من األغالط يف خماطبة احلاكم ابلكتب اليت أرسلها إىل حاكمها العفو والصفح 
 البحرين كما تقدم عند وقعة خراب الدوحة( .

فلما وصل الشيخ قاسم البحرين أمر احلاكم عليو ابلسجن فزج فيو ومل يتمكن من مواجهة احلاكم 
إلطالق سراح أمريىم ليبدي عذره . فهاج أىل قطر لذلك وماجوا وأمجعوا على مهامجة البحرين 

. وكان زعيم ىذه الثورة انصر بن جرب رئيس قبيلة النعيم فركبوا سفنهم وأقلعوا هبا متوجهني رمو 
 البحرين وىم يرجتزون هبذا النبط :

 حرم عليك الصلح منا *** ما دام قاسم يف احلديد
 البد ما اترد سفنا *** ابلسيف مصقول حديد

يعنون ابخلطاب حاكم البحرين . فلما أقبلوا على البلدة وجدوا جيوشو مستعدة يف السفن 
صفر عام  1ومتأىبة للقتال . فتالقى اجلمعان عند حمل يف البحر يسمى )دامسة( وكان ذلك يف 

م( وتشابكت السفن بعضها ببعض بكالليب احلديد . وتراكمت 3/8/4381)ادلوافق  4821



فوف . واشتد الضرب ابلسيوف وتساقطت يف البحر جثث الرجال . حىت على ظهر السفن الص
أمحر وجو البحر من دماء األبطال فانكسر أىل قطر كسرة شنيعة . وكانت ىذه احلادثة ىي 
آخر معركة يف جزيرة البحرين . وبسببها تدخلت األجانب كما سيتضح لك . ودلا رجع أىل 

دمحم مجوعو يف السفن وسار أبسطولو الشراعي رموىم قطر إىل مقرىم بعد انكسارىم حشد الشيخ 
وحاصرىم مدة . مث اقتضى رأيو إبنزال اجلنود إىل بر قطر ليطاردوا أىل قطر يف أرضهم . فأظهر 

أىل قطر التقهقر فزحف اخلليفيون رموىم فانفصلت من أىل قطر فصيلة وتوجهت رمو الساحل 
يون ادلكيدة فانسحبوا مسرعني رمو سفنهم لتقطع على اخلليفيني خط الرجعة فأدرك اخلليف

فطاردىم عدوىم حىت اختطف منهم الشيخ إبراىيم بن علي أسرياً وكان أخوه الشيخ عيسى بن 
علي صغري السن يومئذ فلما أثقلو السالح وطول السري ركب على ظهر عبد لو وانتخاه . فجرى 

اىيم مأسوراً عند أىل قطر يف نظري العبد حىت ذمى بسيده وأوصلو السفن سادلني وبقي الشيخ إبر 
زعيمهم قاسم بن اثين فتبادال هبما اىـ. ىذا ملخص ما حصل يف وقعة دامسة كما يذكر ذلك 

 ادلؤرخ دمحم النبهاين . وعن خسائر معركة دامسة تذكر ادلصادر الربيطانية ما يلي : 
ت م قام أهالي قطر باالنتقام من البحرين ودارث معرك4281)) في يىنيى 

بحريت بين الطرفين خسرها أهل قطر وخسروا معها ستين سفينت وألف قتيل (( 

أنظر كتاب ))الشيخ دمحم بن خليفت األسطىرة والتاريخ المىازي (( للشيخت مي 

 . 585الخليفت ص


